
Tilsvar: høringsrunde for forskrift om tilsetting av «andre stoffer» til kosttilskudd og andre 
matvarer. 
 
Viser til Mattilsynets forslag om å endre forskrift FOR-2010-02-26-247 med svært dramatiske 
konsekvenser for etablerte og etterspurte produkter innenfor matvarer og helsekost i det norske 

markedet. Vårt selskap frykter at en slik endring av eksisterende forskrift vil få dramatiske 

konsekvenser for vårt selskap med nedbemanning, kraftig reduksjon i eksporterte produkter og 

bortfall av produkter som forbrukerne etterspør i hjemmemarkedet. 

 
Argumentasjon: 

 Dersom det var slik at dagens regelverk ikke var godt nok og ikke hadde et sterkt nok 
forbrukervern ville flere blitt syke.  
Mattilsynet hevder at en utvidelse av forskriften er nødvendig for å unngå helseskade og i 
verste fall død. Dersom vi sammenligner det norske markedet med det danske markedet for 
kosttilskudd i rapporterte bivirkninger og totalomsetning får vi følgende tabell: 

Antall bivirkninger 
rapportert/år 

Norge - Antall 
bivirkninger 
rapportert/år 

Norge – 
Totalomsetning 
per år 

Danmark - Antall 
bivirkninger 
rapportert/år 

Danmark – 
Totalomsetning 
per år 

2014 22 2500 MNOK (1) 16 880 MNOK (1) 

2015 16 2600 MNOK (1) 11 900 MNOK (1) 

2016 24 2700 MNOK (1) 15 900 MNOK (1) 

(1) Tallene er henter fra Euromonitor og omregnet i NOK 
 
Sammenligner man omsetning og antall rapporterte bivirkninger har man altså ingen belegg for å 
hevde at den norske modellen er noe dårligere enn den danske modellen. 
 

 I Norge har bransjen for kosttilskudd vært gjenstand for flere dyptgripende endringer av 
regelverk og rammebetingelser fra 2004 og frem til i dag. Seneste store endring var 
helsepåstandsforordningen som ble innført i Norge i form av Forskrift av 17. februar 2010 
om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.  
Bransjen trenger stabilitet og et dyktig Mattilsyn som kan veilede istedenfor hyppige 
endringer av forskrifter som skaper frustrasjon og endrede rammebetingelser hos både 
tilsynsmyndighet og private aktører. Det finnes ikke belegg for at dagens regelverk ikke er 
godt nok. 

 Harmonisering mot EU og økt eksport av norske produkter vil med denne foreslåtte 
endringen av regelverket vanskeliggjøres siden bransjen tvinges inn i et regelverk som 
overhodet ikke harmoniserer med det som praktiseres i de største markedene i Europa. 

 I Norge har bransjen en omsetning på om lag 3 milliarder NOK. Som en konsekvens av en 
slik regelendring må man forvente at mye av omsetningen forsvinner både i 
hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Det er svært kostnadskrevende å operere med 
forskjellige formuleringer i hjemmemarkedet og i eksportmarkedet. Bransjen tvinges også 
til å flytte produksjon til eksportmarkeder i Europa ut av Norge, hvilket har direkte 
påvirkning på arbeidsplasser, skatter og avgifter. Våre produsenter i hjemmemarkedet vil da 
heller ikke lenger være i posisjon (pga regelverket) til å produsere kosttilskudd som er lovlig 
(og vanlig) i de største europeiske markeder (England, Tyskland, Italia etc). 

 
Immitec AS vil med dette anmode om at forslaget skrinlegges og at dagens regelverk videreføres.  


